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“गोंडस मलुगझ ्झलझय!” डॉकटर म्हणझले.  

आईवडडलझांनी मलुझर् ेनझव अलेक्झांडर 
ठेवले, अगदी त्यझच्यझ वडडलझांच्यझ आखण 
आजोबझांच्यझ नझवझवरून.  



“लवकर! सगळयझांनझ ही आनांदझर्ी बझतमी 
सझांग!” अलेक्झांडरर् ेवडील म्हणझले.  

पण त्यझकझळी लोकझांपयतं बझतमी िपू 
मांदगतीन ेपोहोर्त असे.  

बहुतझांशी पत्र ेरेल्वेने जझत, पण रेल्वेसदु्धझ 
हळू र्झले.  

त्यझकझळी नझ कझर होती, नझ िोन!  
कझही वर्झंनी हझ मलुगझ मोठझ ्झलझ  
आखण त्यझन ेिोनर्झ शोध लझवलझ.   
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अलेक्झांडर नेहमी कझही नझ कझही तयझर करत 
असे. त्यझने स्वत:सझठी एकझ लझांबलर्क नझवही 
तयझर केले.  

“अलेक्झांडर बेल हे नझव िूप छोटां आहे!” 
त्यझच्यझ मनझत येत असे.  

ललयोपोल्ड?  

त्यझने सांदेश पझठवण्यझर्ी एक िझस 
पद्धतदेिील शोधली.  



अलेक्झांडर आपले दोन भझऊ मेलववल 
आखण एडवडचसोबत एडडनबगचमध्ये मोठझ 
्झलझ.  

त्यझर्ी आई बहहरी होती, पण वडील बहहरे 
नव्हत.े  

आधी मलझ 
मधल्यझलझ?  

आधी 
मलझ! मी 
थोरलझ 
आहे!  मलझ! मी 

सवझचत 
धझकटझ 
आहे!  

पण वडील िूप कडक होत.े  



अलेक्झांडरर् ेआजोबझ लशक्षक होत,े 
आखण वडीलसदु्धझ.  

“आतझ त ूसोळझ वर्झंर्झ ्झलझस, 
अलेक्झांडर, तुलझ कझय बनझयर् ेआहे?” 
वडडलझांनी ववर्झरल.े  

“मलझ लशक्षक बनझयर्ांय,” अलेक्झांडर 
म्हणझलझ.  

जयझांनझ बोलणां कठीण जझत असे 
त्यझांनझ अलेक्झांडरर् ेवडील बोलझयलझ 
लशकवत. त्यझांच्यझपकैी कझही तोतरे 
बोलत तर बरेर्से बहहरे होते.  



अलेक्झांडरने अनेक शझळझांमध्ये लशकवले. 
तो पसु्तकझतील धड ेमजेशीर बनवत असे.  

सहझ र्मकदझर 
नझणी!  स िुग्यझलझ  

गुदगुल्यझ  
करतो 

ि वपसझलझ 
उडवतो.  

िी िझय िो िुम! 

आपल्यझ वडडलझांसझरिांर् तोसदु्धझ, ध्वनी 
कसे तयझर होतझत, यझर् ेअनभुव बहहऱ्यझ 
मलुझांनझ करून देत असे. त्यझने मलुझांसझठी 
बोलणां लशकझयर्ी पद्धत सोपी करून टझकली.  



मग एक िपू द:ुिद घटनझ घडली. 
अलेक्झांडर 23 वर्झंर्झ असतझनझ, त्यझच्यझ 
भझवझांर्झ क्षय नझवझच्यझ आजझरझत मतृ्य ू
्झलझ.  

आज हझ आजझर बरझ करू शकणझरी 
और्ध ेउपलब्ध आहेत. पण त्यझकझळी 
त्यझवर उपर्झर नव्हत.े  

“आपण कॅनडझलझ जझऊ,” अलेक्झांडरर् ेवडील 
म्हणझले. “ततथली तझजी आल्हझददझयक हवझ तुलझ 
आजझरी पडू देणझर नझही.” 

कॅनडझलझ पोहोर्झयलझ त्यझांनझ बरेर् आठवड ेलझगले.  

पुन्हझ कधी 
भेटणझर 
तो?  



स्कॉटलांडमध्ये अलेक्झांडर आखण 
त्यझच्यझ वडडलझांनी बहहऱ्यझ लोकझांनझ मदत 
करण्यझसझठी कझही िझस चर्त्र ेकझढली 
होती. एिझदझ शब्द बोलतझनझ तोंडझर्झ 
आकझर कसझ करझयर्झ, हे कळझयलझ 
त्यझांनझ यझ चर्त्रझांर्ी मदत होत असे.   

कॅनडझतील लोकझांनझ ही चर्त्र ेबरीर् 
उपयकु्त वझटली. एकझ व्यडक्तलझ ही चर्त्र े
िूपर् आवडली. ततने अलेक्झांडरलझ 
अमेररकेतील ततच्यझ शझळेत येऊन 
लशकवझयर्ी ववनांती केली.  



थोड्यझर् कझळझत, अमेररकेतील कझही 
प्रततवित लोकझांनी अलके्झांडरववर्यी ऐकले.  

त्यझांनी त्यझलझ बोस्टन ववद्यझपीठझत 
प्रझध्यझपक म्हणून तनयकु्त केले.  

तोवर अलेक्झांडर सव्वीस वर्झंर्झ 
्झलझ होतझ. सरुुवझतीलझ मझबेललझ तो 
आवडत नसे. पण नांतर ततर् ेमन 
बदलले.  

अलेक्झांडर मझबेल हबडच नझवझच्यझ 
एकझ मलुीलझही बोलझयलझ लशकव ूलझगलझ. 
मझबेल पांधरझ वर्झंर्ी होती आखण वयझच्यझ 
र्ौथ्यझ वर्झचपझसनू ती बहहरी होती.  



सांदेश पझठवण्यझर्ी नवी पद्धत तेव्हझ 
नकुतीर् सरुू ्झली होती. त्यझलझ टेललग्रझम 
(तझर) असे म्हणत असत.  

यझ पद्धतीत सांदेशझांनझ हठपके आखण 
आिडू रेर्झांच्यझ स्वरुपझत तझरझांद्वझरे पझठवत 
असत. िक्त एक अडर्ण होती. यझ पद्धतीने 
सांदेश पझठवण्यझस िूप वेळ लझगत असे.  

टेलीग्रझि  
कझयझचलय महझन सांशोधक 

डवे्हीड 
ललवव्हांगस्टन 
सझपडले!  

टेलीग्रझमर्ी 
लझांब  
रझांग 

अलेक्झांडरलझ वझटले की सांदेश 
जलद पझठवण्यझसझठी दसुरझ कझही नझ 
कझही मझगच असेलर्.   



अलेक्झांडर सांपणूच हदवस लशकवत 
असे, मग रझत्रभर आपल्यझ नव्यझ 
कल्पनझांवर कझम करत बसे. त्यझलझ नझ 
परेुशी ्ोप लमळत असे, नझ िपू पसैझ.   

रझत्रीच्यझ 
जेवणझर् े
पैस?े  

“मी तुम्हझलझ मदत करतो,” मझबेलर् े
वडील म्हणझले. “तुमर्ी कल्पनझ प्रत्यक्षझत 
उतरल्यझवर मझ् ेपसेै परत करझ.” 

मझबेलर् ेवडील िपू श्रीमांत होत.े 
अलेक्झांडरर्ी कल्पनझ आपल्यझलझ 
आणिी श्रीमांत करेल, अशी आशझ त्यझांनझ 
वझटत होती.  



आतझ अलेक्झांडरलझ एकझ िोलीर्झ 
िर्च परवडू शकत होतझ. पण त्यझलझ 
आणिी एक गोष्ट हवी होती – एक 
मदतनीस. शवेटी त्यझलझ एक मझणूस 
लमळझलझ.  

टॉम वॉटसन 
तुमच्यझ सेवेत 
हजर आहे!  

दोघे लमळून सझरझ वेळ 
अलेक्झांडरच्यझ नव्यझ यांत्रझवर कझम करू 
लझगले.   

मग एकदझ सगळे कझही बांद पडले.   



“थझांब,” थॉमस म्हणझलझ. 
“मी पनु्हझ सरुू करतो हे.” 

ट्वगँ!  थॉमसकडील बझजुस यांत्रझतून आवझज आलझ.   

ट्वगँ! क्षणभरझतर् अलेक्झांडरच्यझ 
बझजुस यांत्रझतून आवझज आलझ.  

ट्वगँ! आवझज ऐकून 
अलेक्झांडरच्यझ डोकयझत एक ववलक्षण 
कल्पनझ र्मकून गेली.  

त्यझ ववलक्षण कल्पनेतून शवेटी 
जन्मझलझ आलझ – टेललिोन (दरूध्वनी).  

पण त्यझआधी त्यझलझ बरेर्से कझम 
उपसझयर् ेहोत.े 



मझबेलर् ेवडील अलेक्झांडरवर नझरझज 
्झल.े  

“टेललग्रझम जलद पझठवण्यझच्यझ तुझ्यझ 
कल्पनेवरर् कझम कर,” ते म्हणझल.े 
“तझरेद्वझरे बोलणे ही कल्पनझ म्हणजे 
तनव्वळ मिूचपणझ आहे.“  

पण सगळेर् असझ ववर्झर करत नव्हते. 
िरांतर, लशकझगोत एललशझ गे्र नझवझर्ी एक 
व्यक्ती अशझर् कल्पनवेर कझम करत होती. जो 
कुणी ही कल्पनझ पहहल्यझप्रथम प्रत्यक्षझत 
आणणझर होतझ, त्यझर्रे् नशीब िळिळणझर 
होत.े  

लशकझगो बोस्टन 



पण गोष्टी र्कूु लझगल्यझ आखण अडर्ण उत्पन्न ्झली.  

अिेरीस सगळे ठीकठझक ्झले.. 

श्री. वॉटसन, इथे 
यझ. मलझ तमु्हझलझ 

भेटझयर्ांय.  

मलझ ऐकू येतांय! 
मलझ ऐकू येतांय!  



पण आणिी बरेर् कझही करझयर् ेहोते.  

एललशझ गे्रलझ वझटले की त्यझर्ी कल्पनझ 
प्रत्यक्षझत उतरली. पण अलेक्झांडरन ेजोर 
देऊन ती कल्पनझ आपली असल्यझर् े
म्हटले.  

मी लशकझगोर्झ 
एललशझ गे्र आखण 
मलझर् आधी 
सुर्ली ही 
कल्पनझ.  

नझही, आधी  
मलझ सुर्ली!  

मग कझही प्रततवित लोकझांनी त्यझांर् ेकझम 
पडतझळून पझहहले. लवकरर् त्यझांनी तनणचय 
हदलझ.  

“आम्ही जझहीर करतो की र्झल ू1876 
सझलझत अलेक्झांडर गॅ्रहॅम बेल हेर् 
टेललिोनर् ेतनमझचतझ आहेत,” त्यझांनी 
तनणचय हदलझ.   



अलेक्झांडरने आपलझ नवझ शोध 
फिलझडवेल्ियझतील एकझ मोठ्यझ प्रदशचनझत 
सझदर केलझ.  

ब्रझ्ीलच्यझ सम्रझटझांनी त्यझर्ी र्झर्णी 
घेतली. “मलझ ऐकू येतांय, ऐकू येतांय!” 
सम्रझट ओरडले.  

मलझ ऐकू 
येतांय!. 

अलेक्झांडरर्झ टेललिोन प्रलसद्ध ्झलझ! 

पण सरुुवझतीलझ प्रत्येकझलझर् कझही हझ शोध  
भझवलझ नझही.  

फकती 
महझगडझ 
असेल तो!  



सरुुवझतीर् ेिोन िूप मोठे आखण 
वझपरझयलझ कठीण होते. प्रत्येक िोन दसुऱ्यझ 
केवळ एकझर् िोनर्ी घांटी वझजव ूशकत असे.  

मी बोलतोय. 
दसुरां कोण असू 

शकतां?  

टेललिोनच्यझ तझरझ रस्त्यझवर 
अस्तझव्यस्त पसरल्यझ. प्रत्येक टेललिोनलझ 
स्वत:र्ी वेगळी तझर होती. सगळयझ तझरझ 
जलमनीपझसनू वर हवेत लटकत असत.  



कझही कझळझने िोनमध्ये सधुझरणझ ्झल्यझ 
आखण बऱ्यझर् लोकझांनी िोन िरेदी केले.  

 यझमळेु अलेक्झांडर श्रीमांत ्झलझ आखण 
मझबेलर् ेवडील आणिी श्रीमांत ्झले.  

अलेक्झांडर आखण मझबेलने लग्न केले. 
त्यझांनझ हनीमनूसझठी यरुोपलझ येण्यझर् ेतनमांत्रण 
लमळझले.  

बफकां गहॅम रझजवझड्यझतनू  
महझरझणी वव्हकटोररयझ यझांजकडून,  

वप्रय श्रीयतु बेल,  

आम्ही आपलझ नवझ ववलक्षण शोध पझहझण्यझस उत्सकु 
आहोत. कृपयझ, र्हझसझठी येण्यझर्े अगत्य करझवे 

आखण सोबत आपलझ शोधही आणझवझ.  



नव्यझ शोधझसझठी अलेक्झांडरलझ अनेक पदके 
आखण परुस्कझर लमळझले, भरपरू पसैझसदु्धझ 
लमळझलझ. बरझर्सझ पसैझ त्यझने देणगी म्हणून दझन 
केलझ.  

त्यझने स्कॉटलांडमधील बहहऱ्यझ मलुझांसझठी एक 
शझळझ स्थझपन केली.  

बहहऱ्यझांसझठी ग्रीनॉक शझळझ 

त्यझने सांशोधकझांनझ कझम करण्यझसझठी 
ववशरे् प्रयोगशझळझ उभझरल्यझ.  

मलझ लमळझली त्यझपेक्षझ 
जझस्त र्झांगली जझगझ 
लमळझयलझ हवी नव्यझ 
सांशोधकझांनझ कझम 

करझयलझ.   



अलेक्झांडरने नवनव्यझ कल्पनझ लढवणे कधीही बांद 
केले नझही.  

कझही कल्पनझांनी भरझऱ्यझ  
मझरल्यझ.   

कझही कल्पनझांनी गटझांगळयझ 
िझल्ल्यझ.  

कझही कल्पनझ छझन मऊशझर आखण हलकयझ 
होत्यझ. 
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अलेक्झांडरने कॅनडझत समदु्रझनवजक एक 
घर िरेदी केल.े ततथे त्यझने पत्नी मझबेल, 
एल्सी आखण मझररयन ही दोन मलेु आखण 
नझतवांडझांसोबत दीघच कझळ घझलवलझ.  

2 ऑगस्ट 1922 

तनधन ्झले तेव्हझ त्यझर् ेवय 75 वर् े
होत.े  

त्यझच्यझ अांत्यसांस्कझरझच्यझ सरुुवझतीलझ 
कॅनडझ आखण अमेररकेतील प्रत्येक टेललिोन 
एकझ लमतनटझसझठी बांद ठेवण्यझत आलझ.  
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टेललिोन सझमझन्य ज्ञझन 

बेल टेललिोन कां पनीर्ी 
स्थझपनझ 1877 सझली ्झली. 
कां पनीर्ी सरुुवझत मांद होती, 
कझरण पहहल्यझ वर्झचत िक्त 
शांभरर् टेललिोन ववकले 
गेल.े पण नांतर कां पनीने 
अलेक्झांडर आखण त्यझच्यझ 
भझगीदझरझांसझठी भरपरू पसैझ 
कमझवलझ.  

पहहलझ टेललिोन एकस्र्ेंज 1878 सझली 
अमेररकेच्यझ कनेकटीकट रझजयझत स्थझपन 
करण्यझत आलझ. यझमळेु एक िोन 
एकझपेक्षझ जझस्त िोनशी बोल ूलझगलझ.  

अलेक्झांडरन े1881 सझली पहहलझ 
वझयरलेस टेललिोन बनवलझ. यझ िोनने 
एकमेकझांपझसनू तीन फकलोमीटर दरू  

असलेल्यझ दोन बोटीांमध्ये सांवझद सझधतझ येत 
असल्यझर् ेत्यझने दझिवनू हदले. पण ही कल्पनझ 
बरीर् वर् ेववकलसत ्झली नझही.  

पहहलझ दरू अांतरझवरील कॉल 1884 सझली बोस्टन आखण 
न्ययूॉकच  दरम्यझन लझवण्यझत आलझ.   

1927 सझली अलेक्झांडरच्यझ मतृ्यनुांतर पझर् वर्झंनी,  
अटलझांहटक समदु्रझपझर टेललिोन तझरझ टझकण्यझत आल्यझ.  

हॅलो,  
न्यूयॉकच  

हॅलो,  
लांडन  

हॅलो, वझदळी 
वझरे आहेत.  

आभझर! 



अलेक्झांडर गॅ्रहॅम बेलर्झ आयषु्यकझळ 

1844 तझर पझठवण्यझसझठी अमेररकेत पहहली 
सझवचजतनक तझर यांत्रणझ स्थझपन करण्यझत आली.  

1847 अलेक्झांडर गॅ्रहॅम बेलर्झ जन्म 
स्कॉटलांडमध्ये ्झलझ.  

1862 अलेक्झांडरने आपल्यझ कझरफकदीर्ी सरुुवझत 
लशक्षक म्हणून केली.  

1870 बेल कुटुांब कॅनडझलझ गेले.  

1871 अलेक्झांडर मकूबचधर मलुझांनझ लशकवण्यझस 
अमेररकेतील बोस्टन शहरझत गेलझ.  

1873 अलेक्झांडरलझ बोस्टन ववद्यझपीठझत 
प्रझध्यझपक म्हणून तनयकु्ती लमळझली.  

1875 अलेक्झांडरने टेललिोनच्यझ शोधझवर कझम 
केल.े  

समझप्त 

कझही महत्त्वझच्यझ तझरिझ 

1876 अलेक्झांडरलझ अचधकृतररत्यझ 
टेललिोनर्झ सांशोधक म्हणून जझहीर 
करण्यझत आले.  

1877 बेल टेललिोन कां पनी स्थझपन करण्यझत 
आली.  

1877 अलेक्झांडरने मझबेल हबडचशी लग्न 
केले.  

1881 पहहलझ वझयरलेस टेललिोन सांदेश 
पझठवण्यझत आलझ.  

1887 अलेक्झांडरने िोनोग्रझि यांत्रझत 
सधुझरणझ केली. त्यझतनू शवेटी रेकॉडच प्लेयर 
तयझर ्झले.  

1908 अलेक्झांडरने हझयड्रोिॉईलवर कझम 
केले.  

1922 वयझच्यझ पांर्झहत्तरझव्यझ वर्ी 
अलेक्झांडरर्झ मतृ्य ू्झलझ.   


